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ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันบนพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ บูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียน พัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
“คุณธรรม น ำคุณภำพ บนวิถีควำมพอเพียง”   
 เอกสำรแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้บรรลุเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ เนื่องด้วยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทางกำรศึกษำ ระดมสรรพก ำลัง

ร่วมกันผลักดันน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิแล้ว เมื่อครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  วันที่ ๒๖ 
มกรำคม ๒๕๖๖ 
 ขอขอบคุณผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ทีท่ ำให้แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖  ฉบับนี้  สมบูรณ์
และอ้ำงอิงได้ 
  
                                                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ 
                                                                              มกรำคม ๒๕๖๖ 
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ค าส่ังส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ท่ี ๔๓๘/๒๕๖๕  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแก้ไข ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
อ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
 (๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
 (๔) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๗) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ 
สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๙) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
 (๑๐) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ
คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 
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   นอกจำกนี้ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป 
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น 
๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ใช้เป็นกรอบในกำร
จัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนควำมมั่นคง และแผนระดับที่ ๓ หมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้น
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตำมที่
กฎหมำยก ำหนดหรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ของหน่วยงำนต่ำงๆ  
   ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  จึงได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำม
สอดคล้องเชื่อมโยงในแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรแผน
ฉบับนี้ จะช่วยเป็นทิศทำงในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและ
โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงมีเอกภำพ บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ก ำหนดร่วมกัน โดย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ได้จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เพ่ือให้
สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมยุทธศำสตร์
ชำติเข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะครอบคลุมภำคเรียน
ที่ ๒ ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ จนถึงเดือนสุดท้ำยของภำคเรียนที่ ๑ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖  
 

๑.๒ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับประชำกร 
วัยเรียนทุกคน ในสังกัด ให้ได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ซึ่งเป็นไปตำม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ
กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ 
ค่ำใช้จ่ำย รวมถึงรัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย และรัฐต้องด ำเนินกำรให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้
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มำตรฐำนสำกล โดยที่กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถ
เชี่ยวชำญ ได้ตำมควำมถนัดของตนและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สั งคม และประเทศชำติ  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑๕ ปี (กำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำ (อนุบำล) จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.๓) หรือเทียบเท่ำ 
รวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์) ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย เพ่ือเป็น
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหำควำมยำกจน 
ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน  
   นอกจำกนี้ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้ยังเป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ  
ที่เกี่ยวกับกำรท ำแผน บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรด ำเนินกำร และตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลำและงบประมำณท่ีจะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนหรือ
โครงกำร และงบประมำณที่จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรือโครงกำร และต้องเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรและ
ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย และกำรบริหำรงบประมำณเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยกำรจัดตั้งส่วนรำชกำร โดยใน
ส่วนของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงคนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต นอกจำกนี้เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมจึงมีกำรก ำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเ พ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร  
โดยที่ในประเด็นที่ ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนไทยมีกำรศึกษำที่มี คุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และคนไทยได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น นอกจำกนี้ในประเด็นที่ 
๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งแผนเหล่ำนี้สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดน ำไปเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
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คณะ ก.ต.ป.น. 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ 

โรงเรียน ๑๘๙ โรง  

๑.๓ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓   

๘ หมายถึง หน่วยงานที่ตัง้ขึน้เป็นการภายใน 
เครือข่ำยโรงเรียน ๑๙ เครือข่าย 

หมายถึง สถานศกึษา 

๑
๒ 

หมายถึง หน่วยงานตามกฎกระทรวง 

กลุ่มอ ำนวยกำร  
 

กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หน่วยตรวจสอบภำยใน กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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๑.๔ ข้อมูลพื้นฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 
 (๑) จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน 

กำรจ ำแนกขนำดโรงเรียน ตำมจ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน  
ไม่มีนักเรียน ๓ 

 
 
 

ขนำดที่ ๑ 

๑- ๒๐ คน ๖ 
๒๑ -๔๐ คน ๒๓ 
๔๑ - ๖๐ คน ๓๕ 
๖๑ - ๘๐ คน ๒๒ 

๘๑ - ๑๐๐ คน ๒๐ 
๑๐๑ - ๑๒๐ คน ๑๓ 

รวมโรงเรียนขนำดที่ ๑ ๑๒๒ 
ขนำดที่ ๒  ๑๒๑ - ๒๐๐ คน ๓๓ 
ขนำดที่ ๓ ๒๐๑ - ๓๐๐ คน ๑๘ 
ขนำดที่ ๔ ๓๐๑ - ๔๙๙ คน ๑๑ 
ขนำดที่ ๕ ๕๐๐ - ๑๔๙๙ คน ๕ 
ขนำดที่ ๖ ๑๕๐๐ - ๒๔๙๙ คน -  
ขนำดที่ ๗ ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป -  

รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ 
 

รูปแบบที่ ๒ 
ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดเล็ก ๑-๔๙๙ ๑๘๔ 
ขนำดกลำง ๕๐๐-๑๔๙๙ ๕ 
ขนำดใหญ่ ๑๕๐๐ -๒๔๙๙   
ขนำดใหญ่พิเศษ ๒๕๐๐ ขึ้นไป   
รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ 
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 (๒) จ ำนวนนักเรียน  
จ ำนวนนักเรียนรำยบุคคล ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ห้อง ๑๐ พ.ย.๖๕ 
อนุบำล ๑             ๒๑๗             ๑๘๓            ๔๐๐                   ๔๒  
อนุบำล ๒         ๑,๑๑๓           ๑,๐๔๔        ๒,๑๕๗                  ๑๙๕  
อนุบำล ๓         ๑,๑๑๖             ๑,๐๗๐        ๒,๑๘๖                  ๑๙๗  
รวมอนุบำล         ๒,๔๔๖             ๒,๒๙๗        ๔,๗๔๓                  ๔๓๔  
ประถมศึกษำปีที่ ๑         ๑,๓๕๘             ๑,๑๘๙  ๒,๕๔๗                  ๒๐๘  
ประถมศึกษำปีที่ ๒        ๑,๓๖๑  ๑,๒๖๐  ๒,๖๒๑                  ๒๐๖  
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑,๓๘๘  ๑,๒๖๙  ๒,๖๕๗                  ๒๐๔  
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑,๕๓๓  ๑,๔๕๙  ๒,๙๙๒                  ๒๐๔  
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑,๕๔๐  ๑,๓๖๘  ๒,๙๐๘                  ๒๐๒  
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑,๕๐๗             ๑,๓๔๒  ๒,๘๔๙                  ๒๐๔  
รวมประถมศึกษำ  ๘,๖๘๗  ๗,๘๘๗  ๑๖,๕๗๔               ๑,๒๒๘  
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๖๒๒  ๕๑๐  ๑,๑๓๒                   ๕๕  
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๕๙๑                ๔๗๗  ๑,๐๖๘                   ๕๔  
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๕๔๔                ๔๗๔  ๑,๐๑๘                   ๕๔  
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๑,๗๕๗             ๑,๔๖๑  ๓,๒๑๘                  ๑๖๓  
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๖๑  ๑๐๔  ๑๖๕                     ๕  
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๕๓                   ๗๖  ๑๒๙                     ๕  
มัธยมศึกษำปีที่ ๖               ๔๔                  ๗๑            ๑๑๕                     ๕  
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย ๑๕๘                ๒๕๗  ๔๐๙                   ๑๕  
 รวมทั้งสิ้น  ๑๓,๐๔๘  ๑๑,๙๐๒  ๒๔,๙๔๔              ๑,๘๔๐  
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 (๓) จ ำนวนบุคลำกร 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                                    ๒,๐๘๐                
(ข้อมูล ณ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๕)           

คน 

   - ผู้บริหำรกำรศึกษำ (ผอ.เขต, รอง ผอ.เขต)                              ๔    คน 
   - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผอ.รร. ๑๑๘ คน, รอง ผอ.รร. ๓๓ คน)   ๑๕๑ คน 
   - ครูผู้สอน (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน                                 ๑,๔๑๙ คน 
   - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ใน สพป.)                      ๖๘ คน 
   - ลูกจ้ำงประจ ำ                                                         ๓๐ คน 
   - พนักงำนรำชกำร                                          ๘๑ คน 
   - ครู อัตรำจ้ำง                                               ๓๒ คน 
   - นักกำรภำรโรง อัตรำจ้ำง                                           ๘๓ คน 
   - ธุรกำรโรงเรียน                                                     ๑๔๗ คน 
   - พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร                                                    ๖๕ คน 

 

------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๒  

ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
ตำมนัยยะของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  ได้วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนใน
ระดับต่ำง ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ในกำรแบ่งแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 
 แผนระดับที่ ๒ หมำยถึง แผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพ่ือบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงใน
กำรปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ 
 แผนระดับที่ ๓ คือ แผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็น
กำรพัฒนำของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฎิบัติรำชกำร... แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี
 ซ่ึงวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนทั้ง ๓ ระดับที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ดังนี้ 
 
๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี ๑) 
 ๒.๑.๑ ยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
(หลัก) 
  ๒.๑.๑.๑ เป้ำหมำย  
   ๑. เป้ำหมำย ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวติใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๒. เป้ำหมำย ๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิต 
  ๒.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์  
   ๑. ประเด็น ๔.๑ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
   ๒. ประเด็น ๔.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   ๓. ประเด็น ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๔. ประเด็น ๔.๔ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
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  ๒.๑.๑.๓ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีบทบำทในกำรจัด
และส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยังพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒.๑.๒ ยุทธศำสตร์ชำติที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง) 
  ๒.๑.๒.๑ เป้ำหมำย  
   เป้ำหมำย ๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
  ๒.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   ประเด็น ๔.๑ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๒.๑.๒.๓ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  มีกำรสร้ำงควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำ ด้วยกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในรำยกำรพ้ืนฐำน ๕ รำยกำร ได้แก่ ๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ๒) ค่ำหนังสือเรียน ๓) ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน ๔) ค่ำเครื ่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู ้เร ียน ซึ ่ง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทั่วประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 ๒.๑.๓ ยุทธศำสตร์ชำติที่ ๑ ด้ำนควำมม่ันคง (รอง) 
  ๒.๑.๓.๑ เป้ำหมำย  
   เป้ำหมำย ๒.๒. บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ๒.๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์  
   ประเด็น ๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
  ๒.๑.๓.๓ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจในกำร
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ปฏิบัติงำน และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำน
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคงในระยะยำวต่อไป 
 ๒.๑.๔ ยุทธศำสตร์ชำติที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(รอง) 
  ๒.๑.๔.๑ เป้ำหมำย  
   ๑. เป้ำหมำย ๒.๑ ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   ๒. เป้ำหมำย ๒.๓ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑.๔.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์  
   ๑. ประเด็น ๔.๑ ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร  
และให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
   ๒. ประเด็น ๔.๒ ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   ๓. ประเด็น ๔.๖ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑.๔.๓ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย มีกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับ
นักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
  
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)  
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
  ๑. ประเด็นที่ ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
    (๑.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้ำหมำยที่ ๑ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้ำหมำย ๑๒๐๐๐๑) 
    เป้ำหมำยที่ ๒ คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม
ควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๒๐๐๐๒) 
    กำรบรรลุเป้ำหมำย  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มี
แผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
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ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภำพ 
   (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนย่อยที่  ๓ .๑  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑   
   ๒. เปลี่ยนโฉมบทบำท  “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่   
   ๓. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท      
   ๔. พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ๕. สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  (รหัสเป้ำหมำย 
๑๒๐๑๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรด ำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้ องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนคุณภำพ เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ให้โรงเรียนมี
ควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้ ำนจัดกำรศึกษำ ทั้ งบุคลำกร หลักสู ตรและกิจกรรม และด้ ำนกำรมีส่ วนร่ วมของ เอกชน  
บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และ
ชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน 
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   แผนย่อยที่ ๓.๒ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ   
   ๒. สร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสม
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๒๐๒๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ /แนวทำง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐำนข้อมูลระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ ระบบกำรส ำรวจแววนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ แบบสอบถำม  
ควำมคิดเห็นผู้บริหำร  ครู ศึกษำนิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
กำรวิจัย และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมหลักพหุปัญญำ ติดตำมเชิงลึก 
พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเป็นพ่ีเลี้ยง  กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสอดคล้องกับศักยภำพ พร้อมทั้ง 
มีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสม กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน 
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรพัฒนำผู้
มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ กำรพัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร  
 
  ๒. ประเด็นที่ ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (๒.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย
สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต (รหัสเป้ำหมำย ๑๑๐๐๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  มีบทบำทในกำรกำร
จัดและส่งเสริมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
   (๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนย่อยที่ ๓.๒ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   แนวทำงที่ ๓ จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำนโดยกำรพัฒนำกลไกกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ 
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   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวยั สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ
มำกขึ้น (รหัสเปำ้หมำย ๑๑๐๒๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรด ำเนินกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่รวมถึง 
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ และกำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
   แผนย่อยที่ ๓.๓ กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะ
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น 
   ๒. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ โดยเน้นเด็กและเยำวชนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยผ่ำนกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่มี
ครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้กำรเรียนรู้สำมำรถ ตอบสนองควำมต้องกำรได้
กับเด็กทุกกลุ่ม 
   ๓. จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 
   ๔. จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะ
กำรเป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำนภำยใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
   ๕. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่ อมต่อกัน
ระหว่ำงสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ และ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ 
รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๑๐๓๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรด ำเนินกำร
ให้บรรลุ เป้ำหมำย รวมถึงกำรส่ง เสริมกำร พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรขับเคลื่อน
งำนแนะแนวในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรศึกษำต่อ
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และกำรมีงำนท ำ กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
 
  ๓. ประเด็นที่ ๑๗ ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 
   (๓.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้ำหมำย  
   คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัส
เป้ำหมำย ๑๗๐๐๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีระบบให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
   (๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนย่อยที่ ๓.๒ มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. จัดให้มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย โดยพัฒนำระบบ 
และกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้ำหมำย เด็กผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยเหยื่อของควำมรุนแรงต่ำง ๆ และกำรค้ำมนุษย์ 
แรงงำนในภำคกำรผลิตที่มีควำมเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 
   ๒. ส่งเสริมและจัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ เหมำะสมให้ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ 
โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก-เยำวชน และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เพ่ือให้เข้ำถึงบริกำรของรัฐและโอกำสทำงสังคมได้อย่ำง
เท่ำเทียม และส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัย  
   ๓. ระดมพลังควำมร่วมมือสร้ำงโอกำสและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกำร
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถำบันพ้ืนฐำนในกำร
จัดระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมแก่สมำชิกของตน โดยมีภำคีต่ำง ๆ เกื้อหนุนตำมศักยภำพ/ควำมพร้อมของแต่ละ
ภำคี โดยภำครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กร
ชุมชนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย รวมทั้งมีกำรใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในกำรเป็นทุนทำงสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกำรคุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำยในสังคม 
   ๔. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและน ำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรจัดสวัสดิกำรและสร้ำงหลักประกันทำงสังคมของทุกภำคส่วน อำทิ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
สวัสดิกำรสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ และส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงภำคีพัฒนำ
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กำรคุ้มครองทำงสังคมและหลักประกันทำงสังคม 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๗๐๒๐๑) 
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   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ จัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร 
จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยี
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 
  ๔. ประเด็นที่ ๑ ควำมม่ันคง (รอง) 
   (๔.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
   เป้ำหมำย 
   ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้ำหมำย 
๐๑๐๐๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป้องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และแก้ไข
ปัญหำช่วยเหลือเด็กท่ีติดยำเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
   (๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนย่อยที่ ๓.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มุ่งยึดแนวคิดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ตั้งแต่ต้นน้ ำ-กลำงน้ ำ-ปลำยน้ ำ ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย 
   ๑) ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
กำรบริหำร (รหัสเป้ำหมำย ๐๑๐๒๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ให้กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่ดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำม
สมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่  
พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำ
ระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ  
ในกลุ่มเปำ้หมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคงต่อไป 
 
  ๕. ประเด็นที่ ๑๐ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
   (๕.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
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   เป้ำหมำย  
   คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คำ่นิยมที่ดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็น
คนไทยมำกขึ้น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่
ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๐๐๐๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ  
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   (๕.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนย่อยที่ ๓.๑ กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำง
จิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองท่ีดี 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   แนวทำงที่ ๒ บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้ำน
สิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำริ 
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชำติ และภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำนและสมดุล 
ทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม
ดีขึ้น (รหัสเป้ำหมำย ๑๐๐๑๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีแผนกำรส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี  
อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำน 
ด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
  ๖. ประเด็นที่ ๒๑ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
   (๖.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้ำหมำย  
   ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้ำหมำย ๒๑๐๐๐๑) 
   กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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   (๖.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   แผนแม่บทย่อยท่ี ๓.๑ กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   ๑. ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำร
ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม 
“คน” 
   ๒. ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใส
สะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต เป็นภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์
ประชำชน 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเปำ้หมำย ๒๑๐๑๐๑) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ มีกำรพัฒนำนวัตกรรม
เทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำน
กำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 ๒.๒.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  หมุดหมำยกำรพัฒนำ  
  ๑. หมุดหมำยที่ ๑๒ ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
กำรพัฒนำแห่งอนำคต (หลัก) 
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
   เป้ำหมำยที่ ๑ คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพในทุกช่วงวัย มี
สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันของโลก สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่ำงสงบสุข 
   ตัวช้ีวัดที ่๑.๑ ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจำกกำรประเมินโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกลไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนของทั้ง ๓ วิชำในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อย
ละ ๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผน 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนำเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน  
มีอุปนิสัยที่ดี โดยวิธีกำรดังนี้ 
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        ๑) กำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้ำงกลไกประสำนควำม
ร่วมมือ เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัย ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ – ๖ ปี 
        ๒) กำรพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีควำมรู้และทักษะกำรดูแลที่
เพียงพอ มีจิตวิทยำกำรพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย สำมำรถท ำงำนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัยตำมหลักกำรพัฒนำสมองและกระบวนกำร
เรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สำธำรณสุข และโภชนำกำรเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรที่ดีอย่ำงรอบด้ำนก่อนเข้ำสู่วัยเรียน 
        ๓) กำรยกระดับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้มำตรฐำน และจัดสรร
ทรัพยำกรที่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นกลไกกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรำยพื้นที่ที่มีคุณภำพ 
        ๔) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้องเด็ก
ปฐมวัย ให้มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน สติปัญญำสมวัย โดยกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคมและภำคเอกชน รวมถึงพัฒนำระบบสำรสนเทศเด็กรำยบุคคลเพ่ือ
กำรส่งต่อไปยังสถำนศึกษำและกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนำผู้อยู่ในช่วงวัยกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนให้มีควำม
ตระหนักรู้ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ กำรด ำรงชีวิตและกำรท ำงำน โดย 
        ๑) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนสำมำรถจัดกำรตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถรวมพลังท ำงำนเป็นทีม มีกำรคิดขั้นสูง
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติโดยน ำร่องกับสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม และมี
มหำวิทยำลัยในพื้นที่สนับสนุนควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ 
        ๒) กำรยกระดับกำรอำชีวศึกษำ โดยกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอำชีพผู้ประกอบกำร และสถำบันอุดมศึกษำสำยปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนมีงำนท ำและมีรำยได้ตำมสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ได้ 
        ๓) กำรยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครูทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดย
วำงแผนจ ำนวนควำมต้องกำรครูในแต่ละสำขำ พัฒนำหลักสูตรกำรผลิตครูที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
วิชำกำรและด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่ำง ๆ 
พัฒนำระบบกำรคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชำชีพครู ปรับบทบำทของครูจำก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่
อ ำนวยกำรเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมุ่งสู่กำรยกระดับครูสู่วิชำชีพชั้นสูง 
        ๔) กำรปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีควำมหลำกหลำยตำม
สภำพจริง ตลอดจนมีกำรประเมินกำรเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่กำรท ำงำนในอนำคต 
        ๕) กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ (๑) กำรแก้ไขภำวะกำรถดถอย
ของควำมรู้ในวัยเรียนโดยสถำนศึกษำพัฒนำแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนและกำรเรียนรู้ที่บ้ำนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (๒) กำรพัฒนำระบบแนะแนวให้มี
ประสิทธิภำพ โดยพัฒนำครูและผู้ประกอบอำชีพแนะแนวให้สำมำรถร่วมวำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ กำร
ประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจ ควำมถนัด (๓) พัฒนำสถำนศึกษำและ
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สร้ำงสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงกำยภำพที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
ถึงแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุขบนหลักของกำรเคำรพควำมหลำกหลำยทั้งทำงควำมคิด 
มุมมองของคนระหว่ำงรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือกำรวำงอนำคตในกำรพัฒนำประเทศร่วมกัน กำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยำเสพติดกำรพนัน และมีแนวปฏิบัติ ในกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพของผู้เรียน โดยเฉพำะจำกกำรถูกกระท ำโดยวิธีรุนแรงทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และกำรกลั่นแกล้ง
ในรูปแบบต่ำง ๆ (๔) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ และอยู่บนหลักควำมเสมอภำคและเป็นธรรม รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีควำมครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ (๕) กำรกระจำยอ ำนำจ ไปสู่สถำนศึกษำ
และเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร 
ด้ำนงบประมำณ และด้ำนบุคลำกร รวมทั้งขับเคลื่อนกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำตำมบริบทของ
โรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคประชำ
สังคมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรร่วมลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ (๖) กำรส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษโดย
พัฒนำระบบเสำะหำและกลไกกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมแนวคิดพหุปัญญำ
อย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อ ฝึกประสบกำรณ์ท ำงำนวิจัยในองค์กรชั้นน ำ ตลอดจน
ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ใช้ควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเต็มศักยภำพ (๗) ผู้มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับโอกำสและ
เข้ำถึงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยและเหมำะสม
เฉพำะกลุ่มให้เป็นทำงเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติกำรออกกลำงคัน และพัฒนำกลไกสนับสนุนรวมถึงกำรปรับ
กฎระเบียบให้เอ้ือต่อภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กำรที่ไม่แสวงหำก ำไรในกำรดูแลกลุ่มผู้มีควำม
ต้องกำรพิเศษ อำทิ กำรวำงแนวทำงให้เอกชนสำมำรถจัดตั้งสถำนฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร
พัฒนำผู้ต้องค ำพิพำกษำ 
        ๖) กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงกำร
รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยมไทยให้สอดคล้อง เหมำะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้
เป็นพื้นฐำนของสังคมไทย  
    
   กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        ๑) ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่
สร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย ทั้งพ้ืนที่กำยภำพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม
เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน
โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรร่วมสร้ำงพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ มีสำระที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้ำถึงได้ง่ำยทั้งพ้ืนที่กำยภำพ และพ้ืนที่
เสมือนจริง เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำและแสดงศักยภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
อันเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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        ๒) สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง โดยกำรสร้ำงสื่อที่ใช้ภำษำถิ่น
เพ่ือให้ประชำชนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทยกลำงเป็นภำษำหลักเข้ำถึงได้ สื่อทำงเลือกส ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ
และผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชำกรที่มีข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจให้เข้ำถึงสื่อในรำคำที่
เข้ำถึงได ้
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนำทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ที่ ไม่
สำมำรถเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ โดยจัดท ำข้อมูลและส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่มีควำมยืดหยุ่น
และหลำกหลำยของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถวำงเส้นทำงกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมำยในอนำคตของตนเอง และสำมำรถเทียบโอนประสบกำรณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีกำร
พัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีควำมเข้ำใจและมีสมรรถนะในกำรพัฒนำผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำย
พิเศษที่มีควำมต้องกำรที่ซับซ้อน 
 ๒. หมุดหมำยที่ ๙ ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และมีควำมคุ้มครองทำงสังคมที่
เพียงพอ เหมำะสม 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
  เป้ำหมำยที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลำยเป็นครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีโอกำสในกำร
เลื่อนสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม จนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้อย่ำงยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจำกครัวเรือนยำกจน
ข้ำมรุ่นระดับมัธยมศึกษำตอนต้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐๐ และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น มีปัญหำ
พัฒนำกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ลดลงร้อยละ ๒๐ 
  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรสร้ำงโอกำสที่เสมอภำคแก่เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น 
   กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำทักษะอำชีพที่มี
คุณภำพ จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยำกรที่จ ำเป็นแก่เด็กจำกครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น เพ่ือแบ่งเบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนและกำรเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่กำยภำพและ
พ้ืนที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังและติดตำมช่วยเหลือเด็กยำกจนให้กลับ
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมเหมำะสม 
 
 ๓. หมุดหมำยที่ ๑๓ ไทยมีภำครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
  เป้ำหมำยที่ ๑ กำรบริกำรภำครัฐ มีคุณภำพ เข้ำถึงได้ 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙๐ 
  เป้ำหมำยที่ ๒ ภำครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
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   ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ผลกำรส ำรวจรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีกำรให้บริกำรภำครัฐออนไลน์ 
ไม่เกินอันดับที่ ๔๐ ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๐.๘๒ 
  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรภำครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรที่สำมำรถเปิดให้ภำคส่วนอ่ืนให้บริกำร
แทนโดยยกเลิกภำรกิจกำรให้บริกำรของภำครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีควำมจ ำเป็นที่
ภำครัฐต้องด ำเนินกำร โดยพัฒนำกลไกและสร้ำงแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
วิสำหกิจเพ่ือสังคม องค์กำรนอกภำครัฐ และภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ เข้ำมำด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรใน
ลักษณะนวัตกรรมกำรให้บริกำรในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศที่มี
กำรร่วมรับผลประโยชน์และควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐควบคู่กับพัฒนำกำรบริกำร
ภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐจำกกำรควบคุมมำ
เป็นกำรก ำกับดูแลหรือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะขั้นตอนกำรอนุมัติ อนุญำตต่ำง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนกำรท ำงำนภำครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและให้มีกำรเชื่อมโยงกำรให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ให้เกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริกำรที่
ภำครัฐยังต้องด ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบำย แผน
งบประมำณ ก ำลังคนและกำรติดตำมประเมินผล ให้เป็นเอกภำพและมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำงของภำครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้ำงและมีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ เร่งทบทวนบทบำทภำครัฐและกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐโดยปรับบทบำทและภำรกิจใหม่ให้รองรับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศและสถำนกำรณ์ในอนำคต 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในเรื่องโครงสร้ำงภำครัฐ อัตรำก ำลัง 
งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เกิดควำมยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร
และจังหวัดและแก้ไขปรับปรุง พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อกำรกระจำยอ ำนำจของส่วนรำชกำร
และกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภำพพร้อมรับภำรกิจจำกส่วนกลำงไปด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ ควรมีกำรก ำหนดกลไกที่สำมำรถให้หน่วยงำน
ของรัฐสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนหรือสร้ำงนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภำยใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบ
เดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลภำครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้ประชำชน องค์กร เครือข่ำย และภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐผ่ำนช่อง
ทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันที่หลำกหลำย มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและน ำไปประกอบกำร
ตัดสินใจของหน่วยงำนของรัฐในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำร่วมกัน เพ่ือลดกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท ำข้อมูล
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศทั้งในด้ำนงบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของ
หน่วยงำนของรัฐทั้งหมดอย่ำงบูรณำกำรให้เป็นดิจิทัลที่มีมำตรฐำน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งำน มีกำร
จัดเก็บที่ไม่ซ้ ำซ้อน ไม่เป็นภำระกับผู้ให้ข้อมูล มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับภำคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและกำรบริกำรภำครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นต่อสำธำรณะในกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกันในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนำระบบที่บูรณำกำรข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐในภำพรวมที่ส ำคัญต่อกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยให้แล้วเสร็จเป็นล ำดับแรก 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนภำครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ยกเลิกกำรใช้เอกสำรและขั้นตอนกำรท ำงำนที่หมดควำมจ ำเป็นหรือมีควำมจ ำเป็น
น้อยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน และ
กำรติดตำมประเมินผล โดยเฉพำะกำรให้บริกำรประชำชนและผู้ประกอบกำรให้มีควำมคล่องตัว สะดวก 
รวดเร็ว มีช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนแบบดิจิทัล 
  กลยุทธ์ที่ ๔ กำรสร้ำงระบบบริหำรภำครัฐที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
บุคลำกร ให้มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรภำครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำร
ภำครัฐให้เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ปรับระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษำผู้
มีศักยภำพมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
และกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง 
โดยจะต้องทบทวนแนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจเพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดและต้นทุนที่เหมำะสมตลอดจน
ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งงำนที่สำมำรถถ่ำยโอนภำรกิจมำเป็นต ำแหน่งงำนหลักที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐให้หลำกหลำย ยืดหยุ่น ครอบคลุมกำรจ้ำงงำนในรูปแบบ
สัญญำ หรือรูปแบบกำรท ำงำนไม่ตลอดชีพมำกขึ้น และลดกำรจ้ำงงำนแบบตลอดชีพเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำน
ในภำครัฐเพื่อผลักดันภำรกิจได้อย่ำงทันกำรณ์และมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงพ้ืนที่
นวัตกรรม รูปแบบกำรจ้ำงงำนเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วเป็นรูปธรรม และ
เหมำะสม รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐด้ำนดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนำ
ทัศนคติ จริยธรรม องค์ควำมรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนำระบบกำรประเมินผลบุคลำกรภำครัฐที่สำมำรถ
ส่งเสริมและสะท้อนศักยภำพในกำรร่วมขับเคลื่อนเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร 
ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถยกระดับกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคลทุกคนให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศกลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิก
กฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นและพัฒนำกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวน
กำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยภำครัฐต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่จริงจัง กำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกแก่ภำคเอกชนและประชำชนในกำรพัฒนำ และปฏิรูป
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กฎหมำยให้มีเป้ำหมำยที่วัดได้ในกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและมีกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงรวมทั้งก ำหนดให้มีหน่วยงำนกลำงด ำเนินกำรเร่งรัด
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่ล้ำสมัย ยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น ซ้ ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนและกำรปรับตัวให้ทันกำรณ์ของภำครัฐโดยเฉพำะกฎหมำยที่ขัดกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในทุก
ระดับและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของภำครัฐที่ต้องมุ่งเป้ำร่วมกันในกำรพัฒนำ
ประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรพัฒนำและบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยของประเทศที่มีควำม
ปลอดภัยสูง สะดวก เข้ำถึงได้ง่ำย จ ำแนกประเภทตำมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร 
 ๒.๒.๓ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
  นโยบำยและแผนควำมม่ันคงท่ี ๑ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
   ๑. เป้ำหมำยที่ ๑ กำรธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
   ๒. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์มำกยิ่งขึ้น 
   ๓. ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำชุดข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และเผยแพร่ตำมช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ภำยในปี ๒๕๗๐ 
   ๔. กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์หลักที่ ๑ กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
        กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องจัดและพัฒนำ
หลักสูตร  หรือกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของ
ประชำชนในชำติ 
         กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมกำรจัดท ำและเผยแพร่ชุดข้อมูลควำมรู้
เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชด ำริ หลักกำรทรง
งำน แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นกำรจัดท ำสื่อที่มีควำมทันสมัย มีกำรเผยแพร่ในหลำย
ช่องทำง รวมถึงมีกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรจัดกำรชุดข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน 
   กลยุทธ์หลักที่ ๒ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันของคนในชำติอย่ำงสันติ และ
เคำรพ  ในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยบนพื้นฐำนสิทธิมนุษยชน 
         กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ สร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สถำนศึกษำ สถำนที่ท ำงำน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึง
เคำรพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 
         กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๗ เสริมสร้ำงหรือพัฒนำประสิทธิภำพกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งและกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่
ระดับ ครอบครัว สถำนศึกษำ สถำนที่ท ำงำน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 
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  นโยบำยและแผนควำมม่ันคงท่ี ๗ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
   ๑. เป้ำหมำยที่ ๒ ประเทศไทยสำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  
   ๒. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมีศักยภำพใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกภำคส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ร่วมกัน 
   ๓. ตัวชี้วัด กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีฐำนปี ๒๕๖๙ ภำยในปี ๒๕๗๐ 
   ๔. กลยุทธ์ 
        กลยุทธ์หลักที่ ๒ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย ์
        กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๔ จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำเพ่ือให้เด็กและเยำวชนสำมำรถป้องกันตนเองจำกกำรค้ำมนุษย์ 
        กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยใีน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะกำรปรำบปรำมกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศต่อเด็ก
ทำงอินเทอร์เน็ต กำรสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มำซึ่งเส้นทำงกำรเงินและทรัพย์สิน 

  นโยบำยและแผนควำมม่ันคงท่ี ๘ กำรป้องกัน ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
  ๑. เป้ำหมำยที่๑ กำรป้องกันประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพ
ติด 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์ ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรป้องกันจำกยำเสพติด 
  ๓. ตัวชี ้วัด สัดส่วนของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับยำเสพติดต่อประชำกรลดลง ๘ คน ต่อ
ประชำกร ๑,๐๐๐ คน ภำยในปี ๒๕๗๐ 
  ๔. กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์หลักที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงพ้ืนที่ปลอดภัยและลดควำมต้องกำรยำเสพติด 
      กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สร้ำงภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยกำรเสริมสร้ำงทัศนคติและควำมรู้เท่ำ
ทันยำเสพติดทั้งกำรเสพและกำรค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ให้
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งรูปแบบ เนื้อหำ วิธีกำร และช่องทำงกำรสื่อสำร และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยในทุกขั้นตอน 
 
๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ 
 ๒.๓.๑ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
 เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
พัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ 
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เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ  
และกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร  
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้
กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน ๕ ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality)  ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ ๖ ประกำร คือ ๑) กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคงของสังคม และประเทศชำติ  ๒) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ๓) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้  ๔) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ๕) กำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ ๒๓ ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นที่  ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ ๑๒ 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้   
 
 ๒.๓.๒ แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 
 เป็นกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเต็มตำมศักยภำพ เป็นพ้ืนฐำนของควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ 
ภำยใต้ปรัชญำ “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับกำรดูแล พัฒนำ และเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย อย่ำงมีคุณภำพ และเท่ำเทียม ตำมศักยภำพ ตำมวัย 
และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐำนของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำศักยภำพ
และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค ำนึงถึงควำมสุข ควำมเป็นอยู่ที่ ดี กำรคุ้มครองสิทธิ 
และควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของเด็กปฐมวัย รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ กำรมีส่วนร่วม กำรเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และกำรกระท ำทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส ำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบำย ด้ำนเด็กปฐมวัย ๓ ข้อ คือ ๑) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่อง ๒) กำรพัฒนำเด็ก ต้องจัดอย่ำง
เป็นระบบที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน โดยบูรณำกำรระหว่ำงทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ระหว่ำงวิชำชีพที่สัมพันธ์กับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชำติ ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
๓) รัฐและทุกภำคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยำกรให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งจะด ำเนินกำร
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรพัฒนำ อย่ำงรอบด้ำนเต็มตำมศักยภำพ เป็นพื้นฐำนของควำม
เป็นพลเมืองคุณภำพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงำนต่ำงชำติ
และเด็กที่ไม่ได้มำจำกครอบครัวไทย ที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน อย่ำงมี
คุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัย และต่อเนื่อง และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ กำรศึกษำ และสวัสดิกำร
สังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนดให้มียุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ๗ ยุทธศำสตร์ คือ ๑) กำร
จัดและกำรให้บริกำรแก่เด็กปฐมวัย ๒) กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวในกำร
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อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ๓) กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ๔) กำร
พัฒนำระบบและกลไกกำรบูรณำกำรสำรสนเทศเด็กปฐมวัย และกำรน ำไปใช้ประโยชน์  ๕) กำรจัดท ำและ
ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ๖) กำรวิจัยพัฒนำ
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ๗) กำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงกลไก กำรประสำนงำน ด ำเนินงำน และติดตำม
ประเมินผล 
 ๒.๓.๓ ร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยน ำ
กรอบแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้       
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง) ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG๔) รวมทั้ง แผนระดับ ๒ และ
แผนระดับ ๓ ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐตำมกฎหมำย นโยบำยรัฐบำล และนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร มำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหรือเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงหรือมำตรกำรกำรด ำเนินงำน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  เพ่ือให้
ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมี
สำระส ำคัญ ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศ ๒) กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ๓) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ๔) กำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและ
เสมอภำค ๕) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๒.๓.๔ ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สพฐ. 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และหน่วยงำนในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับสำมำรถ 
น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป โดยกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ 
ภำยใต้กลยุทธ์ ๔ เรื่อง กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ ๒  เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ ๓  
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ กลยุทธ์ที่ ๔  เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒.๓.๕ ร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สพฐ. 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุ
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เป้ำหมำย ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดกลยุทธ์หน่วยงำน เป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ และแผนงำน/โครงกำร
ส ำคัญ ภำยใต้กลยุทธ์ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุก
รูปแบบ ๒) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน ๓) ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศต่อไป 
 

 ๒.๔ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๔.๑ นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
    ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำ วันพฤหัสบดีที ่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก ๑๒ ด้ำน 
ประกอบด้วย ๑) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ๒) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย
ของประเทศและควำมสงบสุข ของประเทศ ๓) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ๔) กำรสร้ำง
บทบำทของไทยในเวทีโลก๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย ๖) กำรพัฒนำ
พ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ๗) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก ๘) 
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม ๑๐) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ๑๑) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๑๒) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) กำรแก้ไขปัญหำใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน ๒) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ๓) 
มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๔) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำ
นวัตกรรม ๕) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน ๖) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต ๗) 
กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำย
กำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ ๙) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดน
ภำคใต้ ๑๐) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน ๑๑) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย ๑๒) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

   ๒.๔.๒ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
    ๑. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
     ๑.๑ เร่งสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมำตรกำรด้ำนควำม
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ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเข้มข้น รวมทั้งด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแสวงหำสถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำรได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนำและขยำยผลต่อไป  
       ๑.๒ เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณำกำรอยู่ใน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้ำงสรรค์ พร้อมทั้งหำแนวทำงวิธีกำรปกป้องคุ้มครองต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ๑.๓ เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่จะ
เกิดข้ึนในอนำคต  
         ๑.๔ เร่งพัฒนำบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก
หนว่ยงำน ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินกำรอย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ    
    ๒. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
         ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เต็มรูปแบบเพื่อสร้ำงสมรรถนะท่ีส ำคัญจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับผู้เรียน  
     ๒.๒ จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ควำมสนใจ ควำมถนัดในอำชีพของ
ตนเอง ด้วยกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถำนประกอบกำร 
รวมทั้งกำรเรียนรู้ ผ่ำนแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
     ๒.๓ พัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลฐำน
สมรรถนะ สู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้ำงควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำง
ตรรกะควำมคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ  
     ๒.๔ พัฒนำทักษะดิจิทัลและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     ๒.๕ พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและ
ศีลธรรม ให้มีควำมทันสมัย น่ำสนใจ เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของ
ท้องถิ่น และกำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตของควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
         ๒.๖ จัดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจรำยบุคคลของผู้เรียนผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลำกหลำยและแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่ อกำร
สอนคุณภำพสูงรวมทั้งมีกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียน  
     ๒.๗ ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กองทุนกำรออม
แห่งชำติ (กอช.) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ โครงกำร 
และกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนเชิงพำณิชย์
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
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     ๒.๘ ปรับโฉมศูนย์วิทยำศำสตร์และศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงำม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้ำไปใช้บริกำร โดยมีมุมค้นหำควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
คิดวิเครำะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และกำรร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐำนกำรเรียนรู้ด้ำน
ต่ำงๆ ที่ผู้เรียนและประชำชนสำมำรถมำลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสำรรับรองกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมี
บริเวณพักผ่อนที่มีบริกำรลักษณะบ้ำนสวนกำแฟเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นต้น  
     ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติไป
ใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
                      ๒.๑๐ พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน  
    ๓. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย  
         ๓.๑ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลใน
กำรส่งต่อไปยังสถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลำงคัน 
         ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำเพ่ือรับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน มีคุณภำพ ตำมศักยภำพ ตำมวัยและต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ 
โดยบูรณำกำรร่วมงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     ๓.๓ พัฒนำข้อมูลและทำงเลือกที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และ
กลุ่มเปรำะบำง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรฝึกอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม  
         ๓.๔ พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (Home 
School) และกำรเรียนรู้ที่บ้ำนเป็นหลัก (Home–based Learning) 
    ๔. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     ๔.๑ พัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีกำรบูรณำกำรวิชำสำมัญและวิชำชีพในชุดวิชำชีพเดียวกัน เชื่อมโยงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้งใน
ระบบนอกระบบและระบบทวิภำคี รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
กำรเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเข้มข้นเพ่ือกำรมี
งำนท ำ  
     ๔.๒ ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ และยกระดับ
สมรรถนะก ำลังคนตำมกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน และมำตรฐำนสำกล รวมทั้งขับเคลื่อนควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) โดยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรในกำร
ผลิตก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
     ๔.๓ พัฒนำสมรรถนะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ โดยกำร Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงช่องทำงอำชีพ
ในรูปแบบหลำกหลำยให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งผู้สูงอำยุ โดยมีกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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     ๔.๔ ส่งเสริมกำรพัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ตำมสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรเข้ำสู่อำชีพ และกำรน ำผลกำรทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้ำท ำงำน ศึกษำต่อ 
ขอรับประกำศนียบัตรมำตรฐำนสมรรถนะกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภำษำอังกฤษ (English Competency)   
     ๔.๕ จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภำยใต้ศูนย์พัฒนำอำชีพ
และกำรเป็นผู้ประกอบกำร และพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือกำรส่งเสริม และพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนอำชีพทั้งผู้เรียนอำชีวศึกษำและประชำชนทั่ว ไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถำน
ประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับกำรประกอบอำชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     ๔.๖ เพ่ิมบทบำทกำรอำชีวศึกษำในกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรและก ำลัง
แรงงำนในภำคเกษตร โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สำมำรถรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         ๔.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำบันสังคมอ่ืน 
     ๔.๘ พัฒนำหลักสูตรอำชีพส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชำชน
ที่สอดคล้องมำตรฐำนอำชีพ เพ่ือกำรเข้ำสู่กำรรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชำชีพตำมกรอบคุณวุฒิ
แห่งชำติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลกำรเรียนรู้และมวลประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่กำรสะสมหน่วยกำรเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
    ๕. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร     
         ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลตำม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและระดับอำชีวศึกษำ  
         ๕ .๓ พัฒนำครู ให้มี ควำมพร้อมด้ ำนวิชำกำรและทักษะกำรจัดกำร เรียนรู้   
กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วำงแผนเส้นทำงกำรเรียนรู้ 
กำรประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของแต่ละบุคคล  
          ๕.๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอนำคต  
     ๕.๕ เร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม 
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    ๖. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
     ๖.๑ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำร ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำเป็นกลไกหลัก ในกำรด ำเนินงำน (Digitalize Process) กำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก   
     ๖.๒ ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำน
เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับระบบรำชกำร ๔.๐ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ในทุกเวลำ ทุกสถำนที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทำง  
         ๖.๓ ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลัก                   
ควำมจ ำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐำน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
         ๖.๔ น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในระบบกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในต ำแหน่งและสำยงำนต่ำง ๆ  
         ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกลไกกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
    ๗. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เร่งรัดกำรด ำเนินกำร
จัดท ำกฎหมำยล ำดับรองและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือรองรับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติควบคู่กับ
กำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง  
  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   ๑. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ำงต้น เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ                   
โดยด ำเนินกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ๒. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลใน
ระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 
   ๓. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ตำมข้อ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ตำมล ำดับ 
   ๔. ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ 
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว               
หำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี งบประมำณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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   ๒.๔.๓ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    ๑. ด้ำนควำมปลอดภัย 
     ๑.๑ พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้ำงระบบ
และกลไกในกำรดูแลควำมปลอตภัยอย่ำงเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกโรคภัย
ต่ำง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
     ๑.๒ ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     ๑.๓ สร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรรู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 
    ๒. ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ ๓-๖ ปีทุกคน เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.๒ จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอ
ภำค และได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถะส ำหรับกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพนอนำคตให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
     ๒.๓ จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 
     ๒.๔ ส่งเสริมเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและจัดหำ
ทำงเลือกในกำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้ กำรฝึกอำชีพ เพ่ือให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
     ๒.๕ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็น
รำยบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียน
หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบ 
    ๓. ด้ำนคุณภำพ 
     ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม ให้น ำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นฟ้ืนฐำนที่เน้นสมรรถะไปใช้ตำมศักยภำพชองสถำนศึกษำให้สำมำรถออกแบบหลักสูตรที่เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรและบริบท 
     ๓.๒ พัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถะที่เหมำะสมตำมช่วงวัย สำมำรถจัดกำรตนเอง มีกำร
คิดขั้นสูงมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถจัดระบบและกระบวนกำรท ำงำนของตนเองและร่วมกับ
ผู้อ่ืน โดยใช้กำรรวมพลังท ำงำนเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชำติและวิทยำกำร
อย่ำงยั่งยืนรวมทั้งมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ๓.๓ จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น ำไปสู่กำรมีอำชีพ มี
งำนท ำ และส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓                                                      35 

 
 

 

     ๓.๔ ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลคุณภำพผู้เรียน ให้ควบคู่กำร
เรียนรู้น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งส่งเสริมกำรน ำระบบ
ธนำคำรหน่วยกิตมำใช้ในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกรณ์ต่ง ๆ ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
     ๓.๕ พัฒนำ ส่งเสริม ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำรวมทั้งบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ 
    ๔. ด้ำนประสิทธิภำพ 
     ๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่
เป็นฐำนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
     ๔.๒ น ำเทคโนโลติจิทัลและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรมใน
กำรชับเคลื่อนบริหำรจัดกำรโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และแสวงหำกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
     ๔ .๕ เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และปรับ
กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำนให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Nomal) 
 
    จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ๑. เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด – ๑๙ โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
     ๒. เสริมสร้ำงระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย กระทรวงศึกษำธิกำร (MOE Safety Platform) 
     ๓. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ ๓-๖ ปี และผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเข้ำถึง
โอกำสทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้ งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เต็กออกกลำงคัน
และเด็กพิกำรที่คันพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
     ๔. พัฒนำหลักสูตรสถำศึกษำที่เน้นสมรรถะและกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง  จัด
กระบวนกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมำะสมตำมวัยของผู้เรียน 
     ๕. จัดกำรอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ควบคู่กับกำรให้ควำมรู้ ด้ำนกำรวำงแผนและ
กำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำรออม เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
     ๖. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่ หลำกหลำยรูปแบบ (Active Leaming) มีกำรวัด
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และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Leaming)  
ทุกระดับ 
     ๗. ยกระดับคุณภำพของนักเรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง  
ห่ำงใกลและถิ่นทุรกันดำร 
     ๘. มุ่งเนันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
     ๙. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอ ำนำจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง โตยกำรจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ (Block Grant) ตำมหลักธรรมำภิบำล 
ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 
   ๒.๔.๔ นโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     ๑. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ ใน ๔ ด้ำน  
      ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวพระบรมรำโชบำยรัชกำล
ที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ 
     ๒. ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม 
     ๓. กำรศึกษำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย ผ่ำนสภำนักเรียน 
      ตัวชี้ วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนกำรสภำนักเรียน 
     ๔. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
     ๕. Active Learning 
      ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ๖. พำน้องกลับมำเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร "พำน้องกลับมำเรียน“ 
     ๗. โรงเรียนคุณภำพ 
      ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (โรงเรียน
คุณภำพ) และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
     ๘. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning 
Loss) ของผู้เรียน  
     ๙. RT NT O-Net และเรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
      ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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     ๑๐. ควำมปลอดภัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย และกำรบริหำร
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับควำมส ำเร็จของกำรค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหำร ชุมชน ที่เป็นเลิศ 
ด้ำนกำรศึกษำและกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 

  ๒.๔.๕ ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชำชำติ 
    เป้ำหมำยที่ ๔ สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและ
เท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    เป้ำหมำยย่อย (Target) 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๑ สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียน ที่
มีประสิทธิผล ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๒ สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ 
กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพ่ือให้เด็กเหล่ำนั้นมี
ควำมพร้อมส ำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๔ เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๕ ขจัดควำมเหลี่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำและสร้ำงหลักประกันว่ำ
กลุ่มท่ีเปรำะบำงซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็กเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำ
เทียม ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๖ สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชำยและหญิง 
ในสัดส่วนสูง สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณได้ ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๗ สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุขและกำรไม่ใช้
ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลก และควำมชื่นชมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรที่
วัฒนธรรมมีส่วนร่วม  ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.A สร้ำงและยกระดับสถำนศึกษำ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
กำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ และจัดให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน 
    เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.C เพ่ิมจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงกำรด ำเนินกำรผ่ำนทำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุด   และรัฐก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
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ส่วนที่ ๓  
สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ 
 
 แผนปฏิบัติรำชกำรกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๖ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถม ศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  มีสำระส ำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร และ
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์ 
 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  เป็นองค์กรชั้นน ำ พัฒนำทุกมิติ 
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ภำยใต้ศำสตร์พระรำชำ  สร้ำงศรัทธำด้วยหลักธรรมำภิบำล  ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง     
มีคุณภำพ  มีทักษะชีวิต”  
 ๓.๒ อัตลักษณ์ 
 “คุณธรรม น ำคุณภำพ บนวิถีควำมพอเพียง” 
 ๓.๓ พันธกิจ 
 ๑) จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ๒) พัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
 ๓) ส่งเสริมควำมเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมศักยภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 
 ๔) พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๕) สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียม 
 ๖) พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
 ๗) จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓.๔ ผลสัมฤทธิ์  
 ๑) ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่ำทันสื่อ
และเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีควำม
ปลอดภัย 
 ๒) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค 
และเท่ำเทียม 
 ๓) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะที่
เหมำะสมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมช่วงวัย รวมถึงได้รับกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศเต็มตำมศักยภำพ 
 ๔) หน่วยงำนและสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ๓.๕ กลยุทธ์หน่วยงำน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
 กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
 
 ๓.๖ แผนปฏิบัติรำชกำร 
 ๓.๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
   ๑. เป้ำหมำย  
   (๑) ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย และ
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ 
   (๒) สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย และจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
   (๓) สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
  ๒. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  (๑) สนับสนุน พัฒนำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่ำง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือสำมำรถด ำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่ำงถูกต้อง 
  (๒) พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสำรกับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ โดยตรง รวมถึงกำรใช้ Big Data และแอปพลิเคชัน
ในกำรเฝ้ำระวังเชิงรุก เพ่ือสำมำรถคำดกำรณ์ภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต กำรซักซ้อมในกำรรับมือกับภัย
พิบัติและภัยคุกคำมรูปแบบต่ำง ๆ ที่ผู้เรียนอำจต้องเผชิญ และส่งเสริมกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทั้งหน่วยงำน
ในสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงทันท่วงที  
  (๓) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส ำหรับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยกำร สนับสนุนหรือประสำนกำรสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือให้อำคำรเรียนอำคำรประกอบ
ของสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึง
ส่งเสริม และประสำนกำรสนับสนุนบุคลำกรด้ำนจิตวิทยำ และบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนฝ่ำยปกครอง , โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นต้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในกำรป้องกัน
และปรับตัว 
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  (๕) ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และจัดท ำแผน
บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ของหน่วยงำนในสังกัด รวมถึงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำร
บริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบควำมปลอดภัยในภำพรวมให้เหมำะสมตำมบริบท
ของพ้ืนที ่
  (๖) ผลักดันให้เกิดกำรออก/ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมำตรกำร
ระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนควำมปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๓.๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียน
ทุกคน  
    ๑. เป้ำหมำย  
       (๑) ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอ
ภำคจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
       (๒) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเสมอภำคจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       (๓) เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
       (๔) ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ    
       (๕) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน  
ได้รับกำรช่วยเหลือให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
   ๒. แนวทำงกำรพัฒนำ 
   • กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
       (๑) พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเป็น
รำยบุคคล เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งบูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ 
       (๒) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนงำนกับหน่วยงำน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยำกรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
       (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
       (๔) พัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ และสถำนประกอบกำรในศูนย์กำรเรียน ตำมมำตรำ 
๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
       (๕) พัฒนำระบบในกำรส่งต่อ ติดตำม และค้นหำนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็ก
ออกกลำงคันให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 
       (๖) ก ำหนดแนวทำง และกระบวนกำรในกำรส่งต่อนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีทักษะอำชีพในกำรด ำรงชีวิต 
       (๗) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ 
บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกระบวนกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำร
พัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร 
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 • ดูแล ส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน   
 (๘ ) จัดกำรศึกษำให้ผู้ เรี ยนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็ม 
ตำมศักยภำพ 
 (๙ ) ส ร้ ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ท ำ ง เ ลื อ ก แ ล ะ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ต ล อ ด ชี วิ ต  ( Lifelong learning)  
ที่หลำกหลำยให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ และกลุ่มเปรำะบำง ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเรียนรู้  
และมีพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพหรือทักษะอำชีพ อย่ำงเท่ำเทียม 
 (๑๐ ) ส่งเสริมเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส มี โอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชำกำร และทักษะวิชำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นสำมำรถพ่ึงตนเองได้ตำม
ศักยภำพของแต่ละบุคคล 
 (๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมให้มีคุณภำพ และเกิดกำรบูรณำกำรอย่ำง
ยั่งยืน 
 ๓.๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคณุภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
๒๑ 
    ๑. เป้ำหมำย 
        (๑) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้ำที่อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
         (๒) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑   
       (๓) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
       (๔) สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
      (๕)  สถำนศึกษำ มีระบบกำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning) ด้ วยวิ ธี กำรที่ หลำกหลำย เ พ่ือส่ ง เสริมกำร เรี ยนรู้ เป็นรำยบุคคล 
(Personalized Learning)  
      (๖) สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อควำมถนัด
และควำมสนใจของผู้เรียน  
    ๒. แนวทำงกำรพัฒนำ 
    • คุณภำพผู้เรียน 
     (๑) จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ 
     (๒) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ 
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 (๓) พัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง /
ส ำรวจแวว /วัดควำมสำมำรถ ควำมถนัด สถำนศึกษำจัดกำรเรี ยนรู้ ที่หลำกหลำยตอบสนอง 
ควำมแตกต่ำงทำงพหุปัญญำของผู้เรียน โดยครูออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสอดคล้องตำมบริบท
และวัฒนธรรม ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
ให้เต็มตำมศักยภำพ  
 (๔) จัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้ เรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมถนัด 
และศักยภำพของแต่ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
 (๕) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 (๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 • คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 (๗) ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
 (๘) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 (๙) พัฒนำศักยภำพครูในด้ำนกำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized 
Learning) เช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบ Intensive Training กำรอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
กำรอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
 • หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 (๑๐) พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตร
สถำนศึกษำบนฐำนมโนทัศน์ที่หลำกหลำย  
 (๑๑) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 (๑๒) พัฒนำระบบคลั งข้อสอบมำตรฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้ เรี ยนรอบด้ ำน  
เพ่ือให้บริกำรแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในรูปแบบออนไลน์ 
 (๑๓) พัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 (๑๔) พัฒนำและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  สื่อกำรสอนที่มีคุณภำพ และกำรประเมินและพัฒนำผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริม 
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Personalized learning) ส ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 (๑๕) บูรณำกำรกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือกำรมีงำนท ำ
ตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน 
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  (๑๖) สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรพัฒนำครูปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพี่เลี้ยงในสถำนศึกษำ 
  (๑๗) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC)  
  (๑๘) พัฒนำศึกษำนิเทศก์ รูปแบบ วิธีกำรนิเทศที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑   
  (๑๙) พัฒนำศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรนิเทศ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงำนและ
วิธีกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง      
 ๓.๖.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ๑. เป้ำหมำย  
 (๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 (๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
 (๓) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบท 
 (๔) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบท 
 (๕) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมี
ส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 (๖) สถำนศึกษำในพ้ืนที่มีนวัตกรรมกำรศึกษำ และโรงเรียนคุณภำพได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ              
ที่เหมำะสมกับบริบท 
 ๒. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 • ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (๑) พัฒนำระบบสำรสนเทศในหน่วยงำนทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดกำรและรำยงำน  
 (๒) พัฒนำระบบพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีให้ครอบคลุม 
 (๓) สร้ำง พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ระบบบริหำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพ้ืนฐำนที่ดีส ำหรับ
สถำนศึกษำให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภำระงำนครู ลดควำมซ้ ำซ้อนของระบบงำนและกำรจัดเก็บข้อมูล 
 • ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
 (๔) ส่งเสริมหน่วยงำนในสังกัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนของแต่ละหน่วยงำน เช่น 
PMQA มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ หรือ
มำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 • ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบท 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓                                                      45 

 
 

 

 • ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบท  
 (๕) เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกร 
 (๖) พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้ำน  
 (๗) พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
 • ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 (๘) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณำกำรกำรใช้
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมี
คุณภำพ โดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน  
 (๙) ส่งเสริมทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร บุคลำกร สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก  
 (๑๐) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำกภำค
ส่วนต่ำง ๆ 
 (๑๑) บูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในกำรจัดกำรศึกษำ (Open Data/Data 
Catalog) ทั้งในและนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓  
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แผนระดับท่ี ๑ ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี นโยบายและจุดเน้น
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗9) ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) ว่าด้วยความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗9 กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. (พ.ศ..๒๕๖๖-๒๕๗0) สพฐ.

พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖
๑. ความม่ันคง ประเด็นท่ี ๑ ความม่ันคง (รอง) นโยบายท่ี ๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของ ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ๑. ความปลอดภัย
(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา รอง) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท สถาบันหลักของชาติ ของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้เก่ียวกับสถาบัน เป้าหมาย
๒.๒บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหมาย 0๑000๑) พระมหากษัตริย์และเผยแพร่ตามช่องทาง ๑.มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และทุกระดับ เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ และยึดม่ันการปกครองระบอบ-
ประเด็นยุทธศาสตร์      แผนย่อยท่ี ๓.๒ การป้องกันและแก้ไข ภายในปี ๒๕๗0 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
๔.๒การป้องกันและแก้ไขปปัญหา ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง นโยบายท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม ทรงเป็นประมุข
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง เป้าหมาย : ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ใน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา

ปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ ตัวช้ีวัด : สัดส่วนผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดต่อ การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคาม
การบริหาร (รหัสเป้าหมาย 0๑0๒0๑) ประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร ในรูปแบบใหม่

๑,000 คน ภายในปี ๒๕๗0
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน ๔.การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบาย ๓. ด้านคุณภาพ

การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง และเพ่ิมขีดความสามารถในการ ๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ จุดเน้น
ขีดความสามารถในการแข่งขัน แข่งขัน อาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถ จุดเน้นท่ี ๕ การแสวงหาการมีส่วร่วม
ของประเทศ ในการแข่งขัน หน้าท่ีของเขตฯ / สถานศึกษา ร่วมกัน
เป้าหมาย ๗. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษา ผลักดัน
๑.คนมีทักษะท่ีส าคัญ จ าเป็น และ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  ๕.๑) ศิษย์เก่า
สมรรถนะตรงตามความต้องการ  ๕.๒) ชุมชนผู้ปกครอง
ของตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ  ๕.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และสังคม ของประเทศ  ๕.๔)หน่วยงานรัฐ
๒.สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิต ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
๓.การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ืมทางเศรษฐกิจ

๓. การพัฒนาและเสริมสร้าง ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) หมุดหมายท่ี ๑๒  ไทยมีก าลังคน นโยบายท่ี ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ๓. การพัฒนาศักยภาพคน ๑.การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย ๕. การส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพครู ๑. ความปลอดภัย
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การค้ามนุษย์ ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม ๒.การยกระดับคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา หลัก) เป้าหมายท่ี ๑ ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (หลัก) ตัวช้ีวัด : พัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาคม แห่งการเรียนรู้ ๕.การส่งเสริม สนับสนุน วิชาชีพครู
เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป้าหมายท่ี ๑ คนไทยได้รับการพัฒนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๑.ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ สากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ เม่ือเทียบกับปีฐานปี ๒๕๖9 พ้ืนฐานของพลเมืองไทย ท่ีจ าเป็น
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ ภายในปี ๒๕๗0 ในศตวรรษท่ี ๒๑ นโยบาย ๓. ด้านคุณภาพ
๒.๒สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ๒.คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ จุดเน้น
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคน มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ความสามารถ และสมรรถนะตาม จุดเน้นท่ี ๒ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตลอดช่วงชีวิต ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย ๑๒000๑) ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลัน มาตรฐานก ารศึกษา และมาตรฐาน  ๒.๑) โรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายท่ี ๒ ของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๒.๒)โรงเรียนคุณภาพ
๔.๑การปรับเปล่ียนค่านิยมและ คนไทยได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ได้อย่างสงบสุข ได้ตามศักยภาพ  ๒.๓) โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ

แผนระดับท่ี ๒ ท่ีเก่ียวข้อง แผนระดับท่ี ๓
ความเช่ือมโยงนโยบาย  จ าแนกตามระดับแผน
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แผนระดับท่ี ๑ ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี นโยบายและจุดเน้น
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗9) ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) ว่าด้วยความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗9 กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. (พ.ศ..๒๕๖๖-๒๕๗0) สพฐ.

พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนระดับท่ี ๒ ท่ีเก่ียวข้อง แผนระดับท่ี ๓

วัฒนธรรม ตามความถนัดและความสามารถของ    กลยุทธ์การพัฒนา ๓.สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา  ๒.๔) โรงเรียนโครงการอ่ืน ๆ เช่น
๔.๒การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง พหุปัญญาดีข้ึน (รหัสเป้าหมาย ๑๒000๒)    กลยุทธ์ท่ี ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการ สามารถจัดกิจกรรม กระบวนการ       Connext ED
ชีวิต เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท                 พัฒนา เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ จุดเน้นท่ี ๔ การดูแลครูและบุคลากร
๔.๓ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบ แผนย่อยท่ี ๓.๑ การปฏิรูปกระบวนการ    กกลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมาตรฐาน  ๔.๑) จัดสรรอัตราก าลังอย่างเป็นธรรม
สนองต่อการเปล่ียนแปลง เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ๔.แหล่งเรียนรู้ ส่ือ ต าราเรียน  ๔.๒) เทคนิควิธีการเกล่ียอัตราก าลัง
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในศตวรรษท่ี ๒๑ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน  ๔.๓) บรรจุ/แต่งต้ัง รวดเร็ว
๔.๔ตระหนักถึงพหุปัญญาของ เป้าหมายแผนย่อยท่ี ๓.๑ คนไทยได้รับการ ๕.ระบบ และกลไก การวัด การติดตาม  ๔.๔) การประเมิน PA
มนุษย์ท่ีหลากหลาย ศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีกทักษะ และประเมินผล มีประสิทธิภาพ  ๔.๕) ความก้าวหน้าครูอัตราจ้าง/ครูบรรจุใหม่

การเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลก ๖.ระบบการผลิตครู อาจารย์ และ  ๔.๖) แก้ไขปัญหาหน้ีสินครู
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง บุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐาน  ๔.๗) เขตฯ รับผิดชอบงานในหน้าท่ี
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดีข้ึน (รหัสเป้าหมาย ระดับสากล
 ๑๒0๑0๑) ๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
แผนย่อยท่ี ๓.๒ การตระหนักถึงพหุปัญญา ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย ตามมาตรฐาน
เป้าหมายแผนย่อยท่ี ๓.๒  ประเทศไทย
มีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม การพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหมาย ๑๒0๒0๑)

ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  (รอง)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต
(รหัสเป้าหมาย ๑๑000๑)
เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท
   แผนย่อยท่ี ๓.๒ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วง
การต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย
เป้าหมายย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน (รหัสเป้าหมาย ๑๑0๒0๑)
   แผนย่อยท่ี ๓.๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน
 /วัยรุ่น
เป้าหมายย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง
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แผนระดับท่ี ๑ ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี นโยบายและจุดเน้น
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗9) ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) ว่าด้วยความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗9 กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. (พ.ศ..๒๕๖๖-๒๕๗0) สพฐ.

พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนระดับท่ี ๒ ท่ีเก่ียวข้อง แผนระดับท่ี ๓

มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีข้ึน (รหัสเป้าหมาย ๑๑0๓0๑)

๔. ด้านการสร้างโอกาสและ ประเด็นท่ี ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกัน หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ๓.การสร้างโอกาสความเสมอภาค ๓. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค นโยบาย  ๒. ด้านโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม ทางสังคม  (รอง) ลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ี และความเท่าเทียมทางการศึกษา และความเท่าเทียมทางการศึกษา ทางการศึกษา ทุกช่วงภัย จุดเน้น
(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา รอง) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เพียงพอ เหมาะสม ๑.ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสและ ทุกช่วงวัย จุดเน้นท่ี ๓ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลัก เป้าหมายท่ี ๑ ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็น ความเสมอภาคในการเข้าถึง  ๓.๑)ชีวิต ความเป็นอยู่ (กินอ่ิม นอนอุ่น
๒.๑สร้างความเป็นธรรม และลด ประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหมาย ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือน การศึกษาท่ีมีคุณภาพ      เรียนอย่างมีความสุข)
ความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ  ๑๗000๑) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถ ๒.เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่าน  ๓.๒) การจัดการเรียนรู้ (คิดเป็น ท าเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา       แก้ปัญหาเป็น)
๔.๑การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความ แผนย่อยท่ี ๓.๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่ม    กลยุทธ์การพัฒนา ๓.ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ  ๓.๓) ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ

เป็นธรรมในทุกมิติ เป้าหมาย เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม    กลยุทธ์ท่ี ๒ การสร้างโอกาสท่ีเสมอภาค ทางการศึกษา ครอบคลุม ถูกต้อง
 : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ                 แก่เด็กจากครัวเรือนยากจน เป็นปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือ เป็น                 ข้ามรุ่น
พิเศษ ได้ครอบคลุมมากข้ึน (รหัสเป้าหมาย
 ๑๗0๒0๑)

๕. การสร้างการเติบโต ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม กับส่ิงแวดล้อม

๑.คน ทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
๒.หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
๓.พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ ประเด็นท่ี ๑0 การปรับเปล่ียนค่านิยม และ หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทย มีภาครัฐท่ีทันสมัย ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพ ๖.การพัฒนาระบบราชการและการ ๖. การพัฒนาระบบราชการ นโยบาย ๔. ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ วัฒนธรรม  (รอง) มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ของระบบบริหารจัดการศึกษา บริหารภาครัฐยุคดิจิทัล และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล จุดเน้น
(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา รอง) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท เป้าหมายท่ี ๑ กากรบริการภาครัฐ มีคุณภาพ ๑.โครงสร้าง บทบาท และระบบ ๗.การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษา จุดเน้นท่ี ๑ การบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ี
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม เข้าถึงได้ การบริหารจัดการศึกษา มีความ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้สถาน-
๒.๑ภาครัฐ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่ง และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทย เป้าหมายท่ี ๒ ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว ชัดเจน ตรวจสอบได้ ศึกษา ในเร่ือง ความปลอดภัย สร้างโอกาส
ผผลสัมฤทธ์ิและผลปประโยชน์ส่วนรวม มากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คล่องตัว ๒.ระบบบริหารจัดการศึกษา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล

ตอบสนองความต้องการของประชาชน มาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข    กลยุทธ์การพัฒนา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ มากข้ึน    กลยุทธ์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
๒.๓ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต (รหัสเป้าหมาย ๑0000๑)                 ภาครัฐตอบโจทย์ สะดวก และ ๓.ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
และประพฤติมิชอบ เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท                 ประหยัด จัดการศึกษา
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แผนระดับท่ี ๑ ท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี นโยบายและจุดเน้น
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๗9) ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) ว่าด้วยความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๗9 กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. (พ.ศ..๒๕๖๖-๒๕๗0) สพฐ.

พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนระดับท่ี ๒ ท่ีเก่ียวข้อง แผนระดับท่ี ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม    กลยุทธ์ท่ี ๒ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ ๔.กฎหมาย และรูปแบบ การบริหาร
๔.๑ภาครัฐ ท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุล                 และโครงสร้างของภาครัฐให้ จัดการทรัพยากรทางการศึกษา
ตอบสนองความต้องการและให้บริการ ท้ังสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม                 หยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง รองรับ ลักษณะท่ีแตกต่างกันของ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน                 และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ ผู้เรียน สถานศึกษา
๔.๒ภาครัฐ บริหารงานแบบบูรณาการ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ดีข้ึน                 การเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการ ๕.ระบบบริหารงานบุคคลของครู
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และ (รหัสเป้าหมาย ๑00๑0๑)                 พัฒนาประเทศ บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็น
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านทุจริต และ    กลยุทธ์ท่ี ๓ การปรับเปล่ียนภาครัฐ เป็น ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริม
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี และประพฤติมิชอบ  (รอง)                 ภาครัฐดิจิทัล ท่ีใช้ข้อมูล ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
๔.๖ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท                 ในการบริหารจัดการ เพ่ือการ
และประพฤติมิชอบ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ                 พัฒนาประเทศ

มิชอบ (รหัสเป้าหมาย ๒๑000๑)    กลยุทธ์ท่ี ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐ
เป้าหมายแผนย่อย ของแผนแม่บท                 ท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน และ
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม                 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ี
ซ่ือสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย ๒๑0๑0๑)                 จ าเป็น ในการให้บริการภาครัฐ

                ดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
                ระเบียบ มาตรการ ภาครัฐ
               ให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                                                               ๕๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
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ส่วนที่ ๔ 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
แนวทางการบริหารสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๓ เป็นเครื่องมือที่ก าหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ ร่างแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิ- ภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และการ
พัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  จึงก าหนดแนวทาง
ในการบริหารแผนสู่การ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทุกระดับ
ทราบ 
ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน    
 ๒. เน้นย้ าผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ  ในการใช้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของหน่วยงาน  เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ    
 ๓. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย    
 ๔. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ     
 ๕. หน่วยงานทุกระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ตามห้วงระยะเวลา ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นระบบ  
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓  จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความส าเร็จ ดังนี้ 
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 ๑. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
 ๒. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ และเวลาด าเนินการที่เหมาะสม 
 ๓. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการที่
ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
 ๔. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรภายนอกอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
 ๕. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงาน และให้ความสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
 
บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
 เพ่ือให้แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประสบผลส าเร็จ หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ควรด าเนินการดังนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ 
สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของ
นักเรียนที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ด าเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประสานและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานที่
เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จ าเป็น 
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ภาคผนวก 
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